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Lhotecký džbán-ledečtí hasiči v akci.

Z výletu na rozhlednu a do náchodského pivovaru.

Grilování na Velké Ledské.
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Z P R Á V Y  A  I N F O R M AC E
Z  O B E C N Í H O  Ú Ř A D U

O prázdninách jsme se vedle pravidel-
ných činností (vyvážení odpadů, sečení 
trávy, výroby kompostu, údržby a kon-
troly dětských hřišť, zajištění provozu 
skládky sběrného dvora a kompostár-
ny) věnovali hlavně vzhledu a čistotě 
v naší obci. Vybudovali jsme zpevněné 
plochy pod kontejnery, zpevnili jsme 
komunikaci ve Velké Ledské od ha-
sičárny ke Krejčovým, natřeli jsme 
přístřešek u hospody, buňku na sběr-
ném dvoře, plakátovací tabule, lavičky, 
studánky, zastávku na Pasekách, okna 
na kapličce, opravili parkety v hospodě, 
začali budovat plot u dětského hřiště 
v Hřibinách, posbírali odpadky v obci 
atd. S těmito pracemi nám také pomoh-
li místní studenti, které jsme o prázdni-
nách zaměstnali. V měsíci srpnu jsme 
pak začali stavět dlouho signalizovanou 
garáž u dílny na Malé Ledské.
Bohužel musíme občas vedle běžného 
chodu obce řešit i věci, které bychom 
za normálních okolností řešit neměli 
a nemuseli. O prázdninách jsme byli 
já a jeden zastupitel ve dvou případech 
buzeni kvůli údajnému rušení nočního 
klidu na Pasekách. Chtěla bych touto 
cestou požádat občany o vzájemnou 
ohleduplnost, shovívavost a snahu 
se dohodnout! 28. září odpoledne mi 
bylo oznámeno, že v lese za kapličkou 
zřejmě někdo něco pálil a že tam hoří 

Z ČI NNOSTI OB ECNÍ HO ÚŘAD U H ŘI B I NY-LE D SKÁ

Skončily prázdniny a dovolené a já 
mám opět možnost sdělit vám několik 
podstatných informací.
Na úvod bych chtěla říct, že jsem ráda 
za váš zájem o vyvážení bioodpadu 
a že nám zbývá ještě rozdělit posled-
ních cca 40 popelnic na bioodpad. Tuto 
popelnici obdrží občané na požádání 
a po podpisu smlouvy na 5 let do vý-
půjčky. Po uplynutí této výpůjčky jim 
bude bezplatně darována do vlastnictví.
Připomínám, že vyvážení bioodpadu 
probíhá pravidelně každé pondělí. Pokud 
připadne na tento den svátek, pak tyto 
popelnice vyvážíme nejbližší následující 
pracovní den. Pravidelné vyvážení bio 
odpadu v letošním roce ukončíme 
od 1. prosince. Po tomto datu bude 
bio odpad vybírán pouze na kompostár-
ně ve Velké Ledské. O všech změnách 
v termínech svozu jste informováni 
v hlášení Obecního úřadu.
Také Vás upozorňuji, že s nástupem 
zimního času bude změněn i provoz 
sběrného dvora. Od 27. října bude 
otevřeno v úterý od 14 do 15 hod. 
a v sobotu od 9 do 10 hod.
V listopadu budeme kolaudovat kanali-
zaci. Do konce roku 2015 budou uza-
vírány smlouvy s občany na vypouštění 
odpadních vod a od nového roku se 
začne platit stočné, které stanoví zastu-
pitelstvo obce.
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oheň, ať pošlu někoho ten oheň uha-
sit. Místo ohně jsem polila dovezenou 
vodou, ale vzhledem k místu, suchu 
a větru jsem ještě raději zavolala profe-

sionální hasiče, kteří jsou kompetentní 
k řešení těchto situací. Nevím, zda si 
někdo dělal v lese ohýnek a jen ho špat-
ně uhasil, nebo v tom byl jiný záměr. 
Ale člověk, který z jakéhokoliv důvodu 
rozdělá v tomto suchém a větrném ob-
dobí v lese oheň, nemůže být dle mého 
názoru zcela zdráv.
Na závěr Vás chci informovat o nej-
bližších kulturních akcích pořádaných 
Obecním úřadem. V sobotu 28. listopa-
du pojedeme na lední revue s názvem 
„Jen počkej zajíci“ a v neděli 29. listo-
padu proběhne v Hřibinách u hospody 
tradiční rozsvícení vánočního stromku.

Eva Potočková, starostka obce

Obecní zastupitelstvo:

1. schvaluje ověřovatele zápisu J. Ši-
merdu a J. Šabatu, zapisovatelku
M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního jed-
nání

3. bere na vědomí zprávu o plně-
ní usnesení č 6/2015 ze dne 25. 6. 
2015

4. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. 
o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene-služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IV-12-2013626/VB/1 Hřibiny-
-Ledská, p.č. 44/19, Brzokoupil-
-kNN

5. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s městem Kostelec nad Orlicí 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění 
a poskytování pečovatelské služby 
pro občany obce Hřibiny – Led-
ská a o přidělování bytů v domech 
s pečovatelskou službou v Kostelci 
nad Orlicí občanům obce Hřibiny – 
Ledská

6. schvaluje a ukládá starostce pode-
psat s J. Doncovem smlouvu DPS 
05/2015

7. schvaluje a ukládá starostce 
podepsat s pojišťovnou KO-
OPERATIVA a.s. smlouvu o kom-
plexním pojištění vozidla NAMÍRU 
č. 6315032194

8. bere na vědomí zprávu kontrolní-
ho výboru

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBINY-LEDSKÁ: Č.07/2015

ZE DNE 9. 9. 2015

Ohýnek v lese za kapličkou.
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9. schvaluje zařazení do majet-
ku obce požární nádrže na parc. 
za cenu 127.224,-Kč a staré hasič-
ské zbrojnice na parc. st. 70 za cenu 
28.775,- Kč, vše v katastrálním úze-
mí Velká Ledská

10. deleguje starostce obce pravomoc 
provádět rozpočtová opatření: a to 
v příjmech neomezeně a ve výdajích 
do výše 100.000,- Kč. S rozpočto-
vou změnou musí být seznámeno 
Zastupitelstvo obce na nejbližším 

veřejném zasedání po provedení 
rozpočtové změny.

11. schvaluje a ukládá starostce po-
depsat darovací smlouvu s Mysli-
veckým sdružením Střezmá na po-
skytnutí fi nančního daru z rozpočtu 
obce ve výši 2.000,- Kč

12. schvaluje datum příštího zasedání 
27. 10. 2015 od 18 hod.

13. bere na vědomí informace sta-
rostky.

VE 3.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2015

SLAVILI

Viková Drahuška
Hřibiny 81 let

Mrázková Jiřina
Hřibiny 89 let

Minaříková Marie
Velká Ledská 83 let

Všem oslavencům přejeme
pevné zdraví a spokojenost.

PŘI H LÁSI LI SE V OBCI 

Jana Libotovská – Paseky

Z NAŠICH ŘAD OD E ŠLI 

Veronika Otčenášková 
zemřela 10. 8. 2015
ve věku nedožitých 24 let

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Děkujeme všem,
kteří se v pátek 14. srpna

přišli rozloučit
s naší milovanou dcerou

Verunkou
Otčenáškovou.

Děkujeme za soucitná slova,
květinové dary i písemné

projevy soustrasti.

Velký dík patří všem, kteří nám
v těchto těžkých chvílích pomáhali.

Rodiče Renata a Josef, sestra Lucie
a přítel Míra
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DALŠÍ I NFORMACE PRO OBČANY

PLACE NÍ STOČNÉ HO

Vážení spoluobčané,
v roce 2014 byla dokončena výstav-
ba „Vegetačních nádrží pro lokality 
Paseky, Velká Ledská a Velká Ledská 
Podlíska“ a projekčně se stavebním 
povolením je  připravena vegetační ná-
drž pro Malou Ledskou. Stavbou byl 
zajištěn soulad s požadavky ochrany 
životního prostředí, dočištění odpad-
ních vod produkovaných jednotlivý-
mi nemovitostmi, a to s maximálním 
využitím stávající kanalizační sítě. Při 
realizaci byla využita možnost čerpání 
dotace, a to ve výši 5 059.531,- Kč. Pro 
následný bezproblémový provoz veřej-
né kanalizace a uvedených vegetačních 
nádrží je nutné dodržovat schválený 
kanalizační řád, který je k nahlédnutí 
v kanceláři Obecního úřadu v Hřibi-

nách, a také dodržovat provozní povin-
nosti vlastníků předčistících zařízení 
u jednotlivých nemovitostí – septiky, 
popř. ČOV.
Upozorňujeme v této souvislosti maji-
tele nemovitostí, kteří provozují žumpy 
nebo akumulační jímky, aby v žádném 
případě nevypouštěli obsah těchto jí-
mek do veřejné kanalizace – jednalo 
by se o porušení povinností uložených 
kanalizačním řádem.
Z důvodů zvýšení provozních nákla-
dů při provozování veřejné kanalizace 
a hlavně s přihlédnutím k zákonné po-
vinnosti při provozování této kanaliza-
ce s vegetačními nádržemi bude nutné 
zahájit systematické vybírání stočného. 
Finanční částka (tzv. stočné) by měla 
být ve výši, která bude pokrývat pro-
vozní náklady výše uvedených zařízení 
a dále částku zajišťující obnovu souvi-

 1 Hepnarová A., Malá Ledská 
 2 Hladký S., Hřibiny 
 3 Franc R., Malá Ledská 
 4 Mika P., Malá Ledská 
 5 Franc R., Malá Ledská 
 6 Brandejs Z., Velká Ledská 

 7 Štauber J., Velká Ledská 
 8 Mika P., Malá Ledská 
 9 Mika P., Malá Ledská 
 10 Zaňka F., Malá Ledská 
 11 Vejvar J., Hřibiny 
 12 Štauber J., Velká Ledská 

VÝH E RCI SOUTĚ ŽE VE SBĚRU

VYŘAZENÉHO E LE KTROOD PAD U

Losování proběhlo 9. 9. 2015
po veřejném zasedání v hospodě U Myslivce v Hřibinách
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sejícího pořízeného majetku. Kalkulace 
stočného bude prováděna dle metodic-
kého pokynu Ministerstva zemědělství, 
kde jsou defi novány jednotlivé položky 
pro určování výše stočného. Konečná 
částka bude schvalována Zastupitel-
stvem obce, placení stočného bude za-
hájeno od 1. 1. 2016.

Podkladem pro výpočet stočného 
pro jednotlivé nemovitosti
mohou být:

 1) fakturační údaje o odebraném  
  množství pitné vody (vodné)
  nebo 

 2) paušální částka pro každou
  nemovitost, která je napojena
  na kanalizaci. 

V případě placení stočného dle odebra-
ného množství pitné vody bude platba 
probíhat formou záloh s tím, že do-
účtování (rozdíl mezi zaplacenými zá-
lohami a celkovou platbou na základě 
skutečného odběru) bude prováděno 
v měsíci v lednu následujícího roku.
Paušální zálohová částka k platbě bude 
vypočítána z průměrné roční spotřeby, 
která se může s přihlédnutím k okol-
nostem upravovat.
S odvoláním na provedené změny v Zá-
koně o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu - zák. č. 274/2001 
Sb. a nový Občanský zákoník zák. č. 
89/2012 Sb., bude nutné zajistit i nové 
smlouvy o odvádění odpadních vod. 
Smlouvy budou distribuovány od mě-
síce října 2015.

Eva Potočková

PŘI PRAVOVANÉ

DOTACE 

Odbor regionálního 
rozvoje, grantů a dotací 
Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje 
požádal o zveřejnění předběžných in-
formací pro občany naší obce ohledně 
připravované výzvy na tzv. „kotlíkové 
dotace“. Spuštění výzvy je plánováno 
na začátek roku 2016. 
Otiskujeme proto zaslaný text:

DOTACE NA VÝMĚNU
ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ
(„KOTLÍKOVÉ DOTACE“)
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

Jedná se o fi nanční podporu na výmě-
nu zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva poskytovanou fyzickým osobám 
- majitelům rodinných domů - pro-
střednictvím Královéhradeckého kraje 
z Operačního programu Životní pro-
středí. Předmětem podpory tedy bude 
výměna nevyhovujícího kotle na tuhá 
paliva za: 
- kotel na pevná paliva,
- tepelné čerpadlo,
- plynový kondenzační kotel. 

Dále je možné v rámci výše
uvedených opatření provést:

- instalaci solárně-termických soustav 
pro přitápění nebo přípravu TV

 (pouze v kombinaci s výměnou hlavního 
zdroje tepla).
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- „mikro“ energetická opatření ke sní-
žení energetické náročnosti objektu 

 (zateplení střechy nebo půdních prostor, 
zateplení stropu sklepních prostor nebo 
podlahy, dílčí zateplení dalších konstruk-
cí – např. severní fasáda apod., oprava 
fasády, např. prasklin a dalších poruch 
fasády – eliminace tepelných mostů, oddě-
lení vytápěného prostoru rodinného domu 
od venkovního - např. zádveří, dílčí vý-
měna oken, výměna vstupních a balkono-
vých dveří, instalace těsnění oken a dveří, 
dodatečná montáž prahů vstupních dveří, 
výměna zasklení starších oken za izolační 
dvojskla). 

 Náklady na „mikro“ energetická opat-
ření mohou dosahovat maximálně
20 tis. Kč.

PŘEDPOKLÁDANÁ
VÝŠE PODPORY

Celkové náklady na realizaci projek-
tu mohou být maximálně do výše
150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých 
fi nančních prostředků z OP ŽP bude 
činit: 

- 70 % v případě pořízení kotle spalu-
jícího pouze uhlí

- 75 % v případě plynového konden-
začního kotle a kombinovaného kot-
le (uhlí + biomasa), 

- 80 % v případě tepelného čerpadla, 
příp. kotle pouze na biomasu

 
Podpora může být navýšena o 5 % 
v případě, že je výměna kotle realizo-
vána v obci, která byla Střednědobou 
strategií ochrany ovzduší označena 
jako prioritní území. 

V Královéhradeckém kraji se tato
možnost týká těchto obcí:

Dvůr Králové nad Labem, Hořice, 
Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, 
Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, 
Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice,
Náchod, Nová Paka, 
Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Za způsobilé výdaje projektu budou po-
važovány náklady na stavební práce, do-
dávky a služby bezprostředně související 
s předmětem podpory, zejména pak:
- stavební práce, dodávky a služby 

spojené s realizací kotle na pevná 
paliva, resp. tepelného čerpadla, 
resp. plynového kondenzačního kot-
le, resp. solární termické soustavy,

- stavební práce, dodávky a služby 
související s realizací nové otop-
né soustavy nebo úpravou stávající 
otopné soustavy, včetně dodávky 
a instalace akumulační nádoby, po-
kud je toto doporučeno projektem, 
výrobcem nebo dodavatelem (v ná-
vaznosti na realizaci nového zdroje 
tepla pro vytápění),

- náklady na zkoušky nebo testy sou-
visející s uváděním majetku do stavu 
způsobilého k užívání a k prokázání 
splnění technických parametrů, ov-
šem pouze v období do kolaudace 
(uvedení do trvalého provozu),

- náklady na pořízení Průkazu energe-
tické náročnosti budovy v případě, 
že je jím prokazováno plnění klasi-
fi kační třídy energetické náročnosti 
budovy „C“,
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- stavební práce, dodávky a služby 
spojené s povinnou realizací opat-
ření vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti objektu, kde dojde k in-
stalaci nového zdroje vytápění.

Časová způsobilost bude upřesněna 
(nelze však uznat výdaje uskutečněné 
před 15. 7. 2015).

Bližší informace o dotaci
lze získat na adrese

www.kr-kralovehradecky.cz, 
odkaz

„Kotlíkové dotace“.

NOVÁ PODOBA WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE

Webové stránky obce byly spuštěny v nové podobě a průběžně budou doplňovány.
Adresa stránek zůstává stejná: www.hribiny-ledska.cz
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Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

PRÁZDNINOVÉ GRILOVÁNÍ,

H RÁTKY, SOUTĚ ŽE

I STANOVÁNÍ

Léto - to je teplíčko, čas na grilování, 
hraní her, koupání a lenošení.
To nás nalákalo udělat si společnou 
noc na hřišti s přespáním ve stanu. 
Abychom si to ještě víc zpříjemnili, 
naplánovali jsme grilování kýt. Měla to 
být odměna za účast a práci ve svazu. 
Prázdniny s sebou nesou ta rizika, že 
je doba dovolených, dětských táborů 
nebo se dělají vlastní domácí akce, pro-
to jsme se nesešli v plném počtu. Ale 
i tak si nemůžeme naříkat. S pomocí 
dětí a tatínků, byla nakonec účast víc 
než uspokojivá. Grilovali jsme si spo-
lečně kýty, udělali si příjemnou schůzi 
a hlavně tu byla velká možnost pořád-
ně se vyřádit s našimi dětmi. Hráli jsme 
na babu, přetahovali jsme se lanem, 
hráli stolní hry atd. Bylo toho opravdu 
moc. Důležitou činností, na kterou se 
nesmělo zapomenout, bylo stavění sta-
nů. Rychle shrabat šišky a hurá na to. 
Pro některé táborníky to byla brnkač-
ka, pro jiné perlička. Nicméně tuto vý-
zvu jsme brali s nadhledem a s radostí, 
takže s pomocí vtípků „Pat a Mat“ 
jsme to zvládli všichni. Plni adrenalinu 
jsme nemohli ani usnout. Velké teplíč-
ko tomu napomáhalo. Odpadávali jsme 
pomalinku jeden po druhém, a to až 
do ranních hodin.

Noc byla velmi teplá a ranní paprsky 
nás brzy vytáhly ze stanů ven. Ještě 
jsme se nerozkoukali a už se masíčko 
opět točilo na grilu a pokračovalo se do 
odpoledních hodin. Děti byli plné emo-
cí a zážitků a my rodiče nadšení, že se 
to všechno tak suprově vyvedlo. Naplá-
novali jsme si další stanování na příští 
rok. Bude delší - raději od pátku do ne-
děle - protože už víme, že dva dny jsou 
málo. Některé maminky už vymyslely 
další hry, nakoupily stolní hry a někte-
ří si dokonce pořídí stan.   Tak přjďte 
příště mezi nás, místa je na hřišti dost. 

Za ČSŽ Alena Pajorová

ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ OD-

POLE D NE PRO D ĚTI

V sobotu 12. září jsme se už dopoled-
ne sešli na hřišti v Malé Ledské. Počasí 
nám velmi přálo, takže jsme se pustili 
do přípravy soutěží pro děti.
Dětí dorazilo opravdu hodně, takže 
kolem 14. hodiny byla celá akce odstar-
tovaná.
Soutěžilo se na „opičí“ dráze zakon-
čené chůzí v obřích gumácích, v chů-
zi po laně, v házení míčků, ve skákání 
přes švihadlo. Děti se rovněž zabavily 
i hrou mikádo, hledáním a poznáváním 
předmětů v písku. Šikulové s přehle-
dem vylezli na lanovou pyramidu, kde 
bylo úkolem sundat zavěšený předmět. 
Nakonec si také zastříleli vzduchovkou, 
která děti (a nejen je) hodně zaujala, 
soudě podle velkého zástupu čekajících 
na tuto atrakci.
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Za šikovnost byly dětičky odměněny 
čokoládovou medailí a balíčkem s vý-
tvarnými potřebami. Vyhládlá bříška 
naplnily opečeným špekáčkem a do-
spělí si mohli pochutnat na klobásce 
na grilu a točeném pivečku. 
Myslím, a snad nemluvím jen za sebe, 
že jsme si užili pěkné sobotní zářijové 
odpoledne. Na závěr bych ráda podě-
kovala rodičům a starším dětem za po-
moc u soutěží. Dále se budu moc těšit, 
že se sejdeme na dalších akcích. 

Za ČSŽ Katka Hovorková

Grilování na Velké Ledské.

SD H LE D SKÁ

G RI LOVÁNÍ

Letošní grilování kýt pro členy SDH 
Ledská a rodinné příslušníky proběhlo 
20. června 2015 v hasičské zbrojnici na 
Velké Ledské.

VÝLET

NA JI RÁSKOVU CHATU

A DO NÁCHODSKÉHO

PIVOVARU

Koncem června uspořá-
dal Sbor dobrovolných 
hasičů Ledská ve spo-
lupráci s Obecním úřadem výlet na Ji-
ráskovu chatu v Dobrošově. V ranních 
hodinách jsme se sešli u autobusu 
a vyrazili jsme směrem k Náchodu. 
I když nás doprovázelo zamračené po-
časí, přece naše skupinka vystoupala 
i na rozhlednu v Jiráskově chatě. Výhled 
na Hradecko, Rozkoš i Krkonoše nás 
překvapil. Zůstali jsme zde i na oběd, 
každý si objednal, na co měl chuť. 
Po výborném jídle jsme zamířili do ná-
chodského pivovaru Primátor. Celou 
exkurzí nás provázela bývalá sládková, 
takže jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
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vých informací o výrobě piva ve zdej-
ším pivovaru. Prohlídka byla ukončena 
v návštěvnickém centru s degustační 
místností, kde byla připravena ochut-
návka širokého portfolia piv a pro děti 
limonád. Výlet se velmi podařil a dou-
fáme, že brzy zase někam vyrazíme.

LHOTECKÝ D ŽBÁN

V sobotu 11. července 
se na hřišti v Kostelecké
Lhotě-Korytech uskuteč-
nila tradičně netradiční 
soutěž v požárním útoku hasičů. Letos 
už to byl 15. ročník soutěže o Lhotec-
ký džbán spojený s oslavou 120. vý-
ročí založení sboru. Toto netradiční 
hasičské klání mělo podtitul „Konec 
hasičů v Čechách“. K vidění zde byla 

Společné foto z výletu

dobová i současná požární technika 
a vozidla. Pro děti byl vytvořen bohatý 
program a atrakce - jumping, skákající 
hrad, jízda na koních, divadlo, ukázka 
z činnosti kynologů, hasičů z Rychnova 
a Policie ČR. 
Nechyběla ani tombola s hodnotnými 
cenami a bohaté občerstvení. Samo-
zřejmě se především soutěžilo.

Pro dosažení výsledného času bylo 
zapotřebí splnit tři úkoly. 

1. úkol - hasičský útok - „Hoří, má pa-
nenko..“ Strojník navléká noční košili 
a uléhá do postele. Družstvo otáčí po-
stel a staví se na startovní čáru. Nejdří-
ve se snaží požár uhasit kbelíky, poté 
otočením postele budí strojníka a útok 
pokračuje již tradičně. 
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2. úkol - „Seno, sláma“ Jde o společné 
lyžování pěti členů družstva. Po při-
pnutí dvou lyží na deset nohou a uvá-
zání sena na levou, slámy na pravou 
nohu se šestý člen snaží navigovat sku-
pinu soutěžících: „pravá, levá - seno, 
sláma“… Rozhoduje čas v cíli. 

3. úkol - naplnění nádoby vodou, cen-
timetry se přepočítávají na čas.
Tohoto klání se zúčastnilo mnoho druž-
stev v kategoriích: děti, ženy a muži. 
Naše družstvo obsadilo 12. místo.

Za SDH Ledská
Radka Dvořáková

MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

Z ČI NNOSTI SPOLKU

Vážení spoluobčané,
letošní v mnoha smě-
rech rekordní horké 
léto skončilo a pro nás 
myslivce začíná pod-
zimní lovecká sezóna. Až následující 
měsíce nám dají odpověď na to, jak se 
velká vedra odrazila na kondici a počet-
nosti zvěře. Pro tu se totiž v létě sta-
la voda na mnohých místech honitby 
zcela nedostupnou a i kapka ranní rosy 
na listu trávy byla někde její jedinou zá-
chranou. Nebývale rychle také proběh-
ly žně a především sklizeň kukuřice, 
díky stále modernější zemědělské tech-
nice se navíc často strniště podmítá 

Ledecké družstvo v Kostelecké Lhotě
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dřív, než z něj odjede kombajn na obilí. 
Ze dne na den se tak zvěř musí vyrov-
návat i s těmito faktory, častěji musí 
za potravou putovat. To s sebou nese 
zvýšené riziko kolize s auty na silnicích. 
Pod jejich koly padlo hodně kusů srn-
čího, i divočák u Čestic. Bohužel tam 
došlo k pozdnímu nahlášení události 
řidičkou a ke znehodnocení zvěřiny.
Na konci srpna členové spolku ode-
vzdali své brigádnické průkazy, když 
každý z členů potřebuje mít zapsaných 
alespoň 40 hodin. Do práce se dobře 

Členové MS na lovu kachen.

zapojili i dva noví členové MS, které 
jsme přijali na březnové schůzi. Lidé 
v Olešnici si mohou všimnout postup-
ných proměn naší hospodářské budo-
vy, která mimo jiné dostala nová okna, 
dveře, počítá se i s novou omítkou. 
Několik velmi pěkných střeleckých akcí 
a přátelských setkání se uskutečnilo 
na Třešňovce. 
Chata v Častolovicích, která slouží ob-
čas nejen myslivcům, ale též různým 
skupinám na oslavy, svatby a rodin-
né akce, bohužel patrně dozná změn 
v provozu a v půjčování. Návštěvníci 
totiž často nerespektovali naše příkazy 
a nedodržovali pokyny uvedené v pro-
vozním řádu. Opakovalo se poškození 
malby a především se množilo poškoze-
ní nové výzdoby, tj. trofejí zvěře a ručně 
vyřezávaných štítků zvěře pod trofejemi. 
Proto budeme zřejmě chatu půjčovat 
jen na akce, kde bude garantem některý 
z členů, popřípadě vyhovíme potřebám 
společenských organizací našich obcí. 
Chceme totiž, aby chata byla naší chlou-
bou na další léta, ne jen na jednu sezónu.
V neděli 9. srpna jsme uspořádali výlet 

Areál v Jihlavě při soutěži dřevorubců.
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do Jihlavy na dřevorubecké mistrov-
ství Evropy. Autobus doplněný o naše 
honce a jejich děti byl zaplněn téměř 
do posledního místa. Většina z nás ces-
tou z parkoviště prošla Jihlavskou zoo, 
a pak už nás čekal od slunce rozpálený 
betonový přírodní amfi teátr, podobný 
tomu, jaký býval kdysi v Častolovicích. 
Nejednomu z nás asi proběhly hlavou 
vzpomínky na akce v Častolovicích 
a na to, že byla škoda o tento krásný 
areál přijít.
Ale zpět do Jihlavy. I přes náročné 
podmínky tu byly k vidění špičkové vý-

kony dřevorubců. Smekám před nimi 
stejně, jako před seniory z našeho zá-
jezdu, kteří v té betonové výhni zvládli 
celodenní program. Společná neděle se 
vydařila.
Na podzim nás čekají 3 společné 
hony, spíše vycházky na drobnou zvěř. 
Na schůzi 26. 9. 2015 jsme odhlasovali 
nové stanovy, a uzná-li soud, že odpoví-
dají novému zákonu o spolcích, začnou 
platit společně s naším novým názvem 
– Myslivecký spolek Střezmá Olešnice.

S přáním krásně barevných podzimních dnů 
Radomír Podolský MS Střezmá.

LETNÍ KI NO

Podobně jako vloni, i letos se vydařilo krásné letní počasí při promítání letního kina 
na Malé Ledské začátkem července. Tentokrát Biograf  ze Šumperka nabídl divákům 
pohodlnější sezení a především český fi lm POJEDEME K MOŘI.

C O  DA L Š Í H O  S E  U D Á L O. . .

Vzorně připravené hlediště pro letní kino – foto-Martin Kubíček
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REDAKČNÍ POSTŘEHY

A bylo horko, z rybníčka se stal tak 
trochu žabinec, rybičky v něm lapaly 
po dechu (některé bohužel i dodýcha-
ly), i ty žáby měly co dělat, aby přeži-
ly. Na břehu je letos pro jistotu hlídala 
„žabí maminka“ (tak tuto dekoraci na-
zvalo jedno z dítek).
A v takovém horku byl každý rád, když 
mohl tělo trochu vodou zchladit. Jen 
ten rybníček zrovna nenabízel lákavou 
koupel, o tom určitě ví své Maruška 
s Nicolasem – ale přesto se podařilo 
zbavit ho části přebujelé vegetace. Ryb-
níček určitě děkuje...

A aby toho nebylo málo, na dění ko-
lem rybníčku přes léto dohlížela jedna 
(zatím k pobytu nepřihlášená) babča 
„Bóža“ ( možná na to dojde při sčítání 
lidu, jelikož tu nocuje nepřetržitě ).
Na svém kole zpočátku možná trochu 
polekala nejednoho řidiče, neb si při 
jízdě s kopečka nebyl jist, kam že se ta 
cyklistka zrovna chystá vyrazit. Dokon-

P Ř Í S P Ě V K Y  D O P I S OVAT E L Ů . . .

ce i vzbuzovala soucit kolemjdoucích, 
protože z dálky a při zběžném pohledu 
vyhlížela docela unaveně. To si nevy-
mýšlím, tu „unavenou paní“ zaregistro-
vala (ale raději nechtěla při odpočinku 
rušit!) jedna moje známá a s tím řidi-
čem mám sama co do činění.

Marie Zaňková

JAK VLASTNĚ KE ZROD U 

MALOLEDECKÉ CYKLISTKY 

„BÓŽI“ DOŠLO?

To bylo tak, jednoho krásného dne 
jsem spolu s dcerou pojížděla naši-
mi nádhernými Orlickými horami 
a v tom vidím, jak si to v jedné vísce 
šine po louce v půlce kopce statná cyk-
listka. Můj zrak ji stále přitahoval, ale 
ona nic. Už ji téměř míjíme, ale ona se 
nepohnula ani o píď, tehdy mi to došlo, 
že se nejedná o skutečnou sportovky-
ni, nýbrž o jakéhosi maskota. A tady 
se zrodil ten nápad, tak tuhle dámu si 
jednou vyrobím doma a ozdobím s ní 
naše „náměstíčko“. Od nápadu nebylo 

 Nebyla to zrovna příjemná koupel. Žabí dekorace u rybníčka.
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OPĚT SE B UD E CVIČIT

V době „zimního času“ vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 v hospodě 
v Hřibinách, poprvé 2. 11. 2015.
Na cvičení se všemi, kdo mají zájem, se těší Líba Kubcová.

POSVÍCE NÍ V H ŘI B I NÁCH

Posvícenskou zábavu 7. 11. 2015 plánují uspořádat  letos v Hospodě U myslivce 
v Hřibinách členky Svazu žen.

LE D NÍ REVUE V PARD UB ICÍCH

Odjezd na dětské představení „Jen Počkej, zajíci“ s Tomášem Vernerem a Michalem 
Nesvadbou bude 28. 11. 2015 hned po poledni od Obecního úřadu v Hřibinách.

ROZSVÍCE NÍ VÁNOČNÍ HO STROMU

Podvečerní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 29. 11. 2015.

MI KULÁŠSKÁ NAD Í LKA

Letošní nadílka bude v neděli 6. 12. 2015. Bližší informace budou známy po dohodě 
našich žen s Mikulášem a  pekelníky. 

C O  S E  C H Y STÁ ,  C O  N Á S  Z A J Í M Á . . .

daleko k činu, sice v garáži odpočívala 
asi půl roku, než nadešel ten správný 
okamžik a od té doby vítá, udivuje, šo-
kuje či pohoršuje kolemjdoucí nebo 
projíždějící. Dokonce i někdo občas 
zastaví s fotoaparátem a mačká spoušť.
No a jak to bylo s žábou? Obrázek mně 
poslala dcera po internetu s dovětkem - 
„To určitě vyrobíš“, a tak je tam i žabi-
ce. Postupně budou ještě přibývat další 
a další výtvory, ale to nechám až napře-
srok. (Máte-li někdo nepotřebné velké 
pánské holínky, dejte mi, prosím, vědět 
na tel.: 777 845 803.) Děkuji.

Věra ZaňkováKam jen ta cyklistka pojede.
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UZÁVĚRKA

DALŠÍCH LETOŠNÍCH SOUTĚŽÍ 

Ještě jste nestihli zaslat nebo předat na Obecní úřad
své záběry do letošních soutěží?

Soutěž

„VÝROBKY DOVEDNÝCH RUKOU“ 

stejně jako 3. ročník soutěže

„ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY…“
mají uzávěrku 10. listopadu 2015

SOUTĚ Ž

„SB Ě RNÝ DVŮR ROKU“
probíhá pod záštitou společnosti ASEKOL a.s. 

od poloviny července do konce října letošního roku

Pokud jste s fungováním našeho sběrného dvora spokojeni,
můžete se snadno zapojit do soutěže.

Pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz
najdete sběrný dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií

takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží.
Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny.

Stačí po oznámkování sběrného dvora vyplnit
jednoduchý registrační formulář a budete

automaticky zapojeni do jednoho ze tří slosování.

V každém z nich můžete získat jednu z devíti přenosných nabíječek
na tablety a mobilní telefony, nebo zbrusu nový

dotykový mobilní telefon.
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ELEKTRONOVELA
ZÁKONA O ODPADECH
ULEHČÍ ŽIVOT
SPOTŘEBITELŮM
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České repub-
lice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 
2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 
2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.

Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elek-
tronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby - 
na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly 
stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství 
elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to 
má být 40 %, v roce 2021 už 65 %. 

Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí, prostřed-
nictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015-2024, 
meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň 
sběru se pohybuje na úrovni 30 %. 

Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost 
prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat 
a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové 
zboží.

Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora 
či jiného místo zpětného odběru, už také nesmí přijímat elektrozařízení 
a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu 
s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí tyto 
věci odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpraco-
vatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, 
využívat nebo odstraňovat.
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I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu 
zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena 
ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli. 

Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi 
zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést 
evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až 
po zpracovatele. 

S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný registr míst 
zpětného odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti 
odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím 
dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. 
Tento registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud 
budou hledat, kde mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vy-
hledávat na webových stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz).

Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze 
stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 
2018 a bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele.

Sběrný dvůr na Velké Ledské.
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NAŠE OBEC
RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILA
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
LONI OBČANÉ ODEVZDALI K RECYKLACI 31 TELEVIZÍ,
16 MONITORŮ A 339,00 KG DROBNÉHO ELEKTRA.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektro-
spotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifi -
kát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotře-
bičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúč-
tování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových 
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplý-
vá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 31 televizí, 16 monitorů 
a 339,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 15,10 MWh elektřiny, 
719,44 litrů ropy, 67,34 m3 vody a 0,61 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,35 tun CO2 ekv., a produkci ne-
bezpečných odpadů o 13,39 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až 
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi ces-
tám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživate-
le počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík.
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Obecní úřad Hřibiny-Ledská

ZA ROK 2014 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 202,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
15,10 MWh

Úspory vody *
67,34 m3

Úspory ropy **
719,44 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 13,39 t

Úsporu primárních
surovin
0,61 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 3,35 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
904 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
10 580 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.



Prázdninové stanování

Drakiáda na Velké Ledské zatím jen obrazem.
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Zábavné odpolední v září - hledání v písku

Střelba měla úspěch

Tady se rozdávaly medaile


